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Produktguide

FÄRLÖV
Sofaserie

MODELLER

2-pers. sofa
3-pers. sofa
Lænestol
Puf med opbevaring

Aftageligt betræk

Opbevaring i puffen

Forskellige betræk

Vaskbart betræk

Pocketfjedre

Vær god ved den magelige side af dig selv!
Rummelig, indbydende og blød. FÄRLÖV sofa er smuk og behagelig at leve sammen med, år efter år. Pocketfjedre følger din krop,
gi'r støtte præcis, hvor du har brug for det, og sikrer, at sofaen
bevarer sin indbydende form. Det øverste lag med skåret skum
og de udvalgte betræk af blød velour eller med naturlig hør gi'r
ekstra komfort. Og rummeligheden gør, at der er plads til hele
familien. Sæt dig ned og slap af - og lad sofaen få den magelige
side af dig frem!

Læs mere i
garantifolderen
Sofaer og lænestole

Det er måske ikke alle produkter, som er vist her, der kan købes i varehuset.
Kontakt en medarbejder, eller gå ind på IKEA.dk og få flere oplysninger.
Se detaljerede produktoplysninger på prislappen og på vores hjemmeside.
Alle dele skal samles.

MODELLER

FÄRLÖV puf
Samlet mål: B84×D64×H51 cm.

FÄRLÖV lænestol
Samlet mål: B93×D101×H88 cm.

Pris i alt inkl. betræk

Pris i alt inkl. betræk

FLODAFORS beige

991.926.70

1.199.-

FLODAFORS beige

691.922.52

2.999.-

FLODAFORS hvid

491.926.63

1.199.-

FLODAFORS hvid

491.917.05

2.999.-

DJUPARP cremefarvet

491.926.82

1.599.-

DJUPARP cremefarvet

691.923.94

3.399.-

DJUPARP mørkegrå

691.926.76

1.599.-

DJUPARP mørkegrå

091.923.87

3.399.-

FÄRLÖV 2-pers. sofa
Samlet mål: B178×D106×H88 cm.

FÄRLÖV 3-pers. sofa
Samlet mål: B218×D106×H88 cm.

Pris i alt inkl. betræk

Pris i alt inkl. betræk

FLODAFORS beige

691.924.07

4.399.-

FLODAFORS beige

191.926.45

4.999.-

FLODAFORS hvid

991.924.01

4.399.-

FLODAFORS hvid

691.926.38

4.999.-

DJUPARP cremefarvet

991.926.32

4.999.-

DJUPARP cremefarvet

691.926.57

5.999.-

DJUPARP mørkegrå

191.926.26

4.999.-

DJUPARP mørkegrå

991.926.51

5.999.-
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GODT AT VIDE
STOFSOFAER
Vores stof er blevet testet
I IKEA tester vi alle stofbetræk til vores sofaer og lænestole for at være sikre på, at de er holdbare. Stoffets
modstandsdygtighed over for slid testes ved hjælp af en
maskine, der gnider stoffet imod et andet stykke stof med
et fast tryk. Stof, der kan holde til 15.000 testcyklusser er
velegnet til møbler, der skal holde til livet derhjemme hver
dag – og hvis det kan holde til mere end 30.000 cyklusser,
er det meget slidstærkt. Alle typer stof er følsomme over
for sollys, og derfor tester vi også, at stoffet ikke falmer.

Slidstærkt på forskellige måder
Det er vigtigt at gennemføre strenge test for at kontrollere
holdbarheden af vores stofbetræk, men det er ikke nok.
Slidstyrke afhænger også af materialer, konstruktion og
brug. Tykke og tætvævede tekstiler med en glat overflade
er de mest slidstærke. Tekstil fremstillet af en blanding
af naturfibre og syntetiske fibre kan bedre modstå slid
end tekstil, der udelukkende er fremstillet af naturfibre.
Gennemfarvet tekstil er mere holdbart end tekstil med
påtrykt mønster. Og et snavset betræk bli'r hurtigere slidt
end et rent. Stoffet bliver selvfølgelig også påvirket af,
hvordan du bruger sofaen.

Vaskeanvisninger

Modstandsdygtighed over for slid
(cyklusser)

Lysægthed
(0-6)

DJUPARP mørkegrå

Kan maskinvaskes ved 40°.

25.000

5

DJUPARP cremefarvet

Kan maskinvaskes ved 40°.

25.000

5

FLODAFORS hvid

Kan maskinvaskes ved 40°.

25.000

6

FLODAFORS beige

Kan maskinvaskes ved 40°.

25.000

5
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ALLE DELE OG PRISER
Ekstra betræk
Betræk til puf med opbevaring
FLODAFORS beige

703.062.43

400.-

FLODAFORS hvid

903.062.42

400.-

DJUPARP cremefarvet

103.062.41

800.-

DJUPARP mørkegrå

303.062.40

800.-

FLODAFORS beige

303.062.35

1.200.-

FLODAFORS hvid

003.062.32

1.200.-

DJUPARP cremefarvet

803.062.33

1.600.-

DJUPARP mørkegrå

603.062.34

1.600.-

Betræk til lænestol

Betræk til 2-pers. sofa
FLODAFORS beige

403.062.30

1.600.-

FLODAFORS hvid

803.062.28

1.600.-

DJUPARP cremefarvet

203.062.31

2.200.-

DJUPARP mørkegrå

603.062.29

2.200.-

Betræk til 3-pers. sofa
FLODAFORS beige

702.886.25

1.900.-

FLODAFORS hvid

303.062.21

1.900.-

DJUPARP cremefarvet

903.062.23

2.900.-

DJUPARP mørkegrå

103.062.22

2.900.-
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